
Swe co Con sult ing sp . z o.o .
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań
tel. +48 61 864 93 00
fax +48 61 864 93 01
info.pl@sweco.pl
www.sweco.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i W ilda w Poznaniu
VIII W ydział  Gospodarczy
Kapitał  zakładowy: 15 234 500,00 PLN
KRS: 0000140225
REGON: 006744144
NIP: 522-000-41-90

ING Bank Śląski I/O Poznań , SW IFT INGBPLPW
IBAN 19 1050 1520 1000 0022 7857 3262

Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel.: 91 321 27 80
fax: 91 321 59 95
e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl
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Dotyczy:
Postępowania przetargowego na: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót
oraz zarządzanie kontraktami pn.: „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do
infrastruktury portu w Świnoujściu” (Znak sprawy: WIM.271.1.13.2019).

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo nr WIM.7011.5.2015.JKB z dnia 10.10.2019 r., o treści cyt.:
„W związku z przedłożeniem w Formularzu 2.3 „Wykaz wykonanych usług" dwóch rodzajów

usług, gdzie Sweco Consulting sp. z o.o. została wskazana jako współkonsorcjant realizujący

usługę, zwracam się o przedłożenie dokumentów, z których będzie wynikało, że zakres

wymagany w SIWZ Tom I pkt 7.2.3a) był realizowany przez Sweco Consulting sp. z o.o.”,

niniejszym odpowiadamy co następuje:

Przede wszystkim Wykonawca podnosi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, prowadzonym w oparciu o przepisu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r „Prawo

zamówień publicznych” (dalej jako „Pzp”) każde pismo /wezwanie, które kieruje Zamawiający do
wykonawcy musi zawierać podstawę prawną, a takiej podstawy prawnej pismo
Zamawiającego z dnia 10.10.2019 r. nie zawiera.
Przypominamy w tym miejscu, że z uwagi na doniosłość niektórych wezwań (np. obowiązującą

dla pewnych wezwań zasadę jednokrotności)  w ściśle określonych przypadkach, Wykonawca
otrzymujący jakiekolwiek wezwanie musi być jednoznacznie poinformowany przez
Zamawiającego, w oparciu o który konkretnie przepis Pzp wezwanie jest do tegoż
Wykonawcy skierowane.
Brak podania podstawy prawnej wezwania obciąża co do zasady Zamawiającego, zatem
jeśliby z jakichkolwiek przyczyn Zamawiający uznał, że przedkładana niniejszym pismem
odpowiedź Wykonawcy nie jest odpowiedzią rozwiewającą wszystkie wątpliwości
Zamawiającego wtedy Wykonawcy „przynależą się” wszystkie rodzaje wezwań
przewidzianych w Pzp i każde z takich wezwań będzie traktowane jako „pierwsze”.
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Wykonawca wskazuje, że pismo-wezwanie Zamawiającego z dnia 10.10.2019 r. obligujące

niejako teoretycznie Wykonawcę do przedłożenia w przedmiotowym postępowaniu

przetargowym dokumentów, z których będzie jednoznacznie wynikać, jakie konkretnie zakresy

każdej z usług Wykonawca wykonał bezpośrednio (wedle oświadczenia Wykonawcy złożonego

na Formularzu 2.3 doświadczenie na tych usługach Wykonawca zdobył  jako współkonsorcjant)
jest żądaniem ponad wymagania SIWZ. Postanowienia SIWZ w przedmiotowym postępowaniu

nie nakładały na tych wykonawców, którzy zdobyli swoje doświadczenie realizując usługę/usługi
w ramach Konsorcjum, obowiązku dokumentowania zakresów wykonanych osobiście
jakimikolwiek innymi dokumentami, niż oświadczenie własne, którym jest wykaz

wykonanych usług na Formularzu nr 2.3.

Jeśliby zatem intencją Zamawiającego według pisma z dnia 10.10.2019 r. było żądanie, na tym

etapie postępowania, aby Wykonawca przedłożył dokumenty pochodzące od poprzednich

Zamawiających, (dokumenty inne niż referencje potwierdzające należyte wykonanie usług) to

takie żądanie stanowi nieuprawnione rozszerzenie informacji/oświadczeń wymaganych od
Wykonawcy, które nie są Zamawiającemu niezbędne dla przeprowadzenia postępowania.

Z ostrożności procesowej wskazujemy zatem, iż jeśli w ocenie Zamawiającego z przedłożonego

przez nas Formularza 2.3 „Wykaz wykonanych usług” nie jest możliwe dokonanie oceny, czy

Sweco Consulting sp. z o.o. spełnia warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 7.2.3a) Tomu
I SIWZ, przynależeć się będzie nam w przyszłości wezwanie z art. 26 ust. 4 lub z art. 26.ust.
3 Pzp.

Niezależnie od powyższego, kierując się literalnie treścią pisma Zamawiającego z dnia

10.10.2019 r. oraz kierując się zasadą dochowywania należytej staranności we wszystkich

podejmowanych przez nas działaniach oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom

Zamawiającego, Sweco Consulting sp. z o.o.  przedkłada niniejsze pismo, stanowiące dokument

własny Wykonawcy – dodatkowe oświadczenie własne opisujące sposób wykonania usług

i zakres wykonany przez naszą firmę dla każdej z 2-ch usług wg wykazu przedłożonego na

Formularzu 2.3.

-/ w odniesieniu do usługi dotyczącej pełnienia funkcji Konsultanta/Inżyniera Kontraktu na
zadaniu:  „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec – Borki Wielkie
od km 180+353,17 do km 188+513,69”, (wykazanej w Formularzu 2.3 „Wykaz wykonanych
usług” – wiersz pierwszy):
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Wykonawcą przedmiotowej usługi, na zasadach solidarnej i niepodzielnej odpowiedzialności

wobec Zamawiającego  było Konsorcjum w składzie:

-/ Sweco Consulting sp. z o.o. (do dnia 10.04.2016 r. działająca pod nazwą Grontmij Polska

sp. z o.o.) – Lider Konsorcjum;

-/ Sweco Nederland B.V. (do dnia 03.04.2016 r. działająca pod nazwą Grontmij Nederland B.V.)

- Członek/Partner Konsorcjum;

-/Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych sp. z o.o. – Członek/Partner Konsorcjum.

W ramach realizacji przedmiotowej usługi firma Sweco Consulting
sp. z o.o. – Lider Konsorcjum – sprawowała kierownictwo handlowe całego Konsorcjum
oraz wspólnie z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych sp. z o.o. –
Członkiem/Partnerem Konsorcjum wykonywała na zasadach równorzędności
bezpośrednio wszystkie  czynności zarządzania projektem, w tym pełnienie nadzoru nad
realizacją robót  i inne czynności nadzorowania przypisane funkcji Inżyniera Kontraktu,
zgodnie z Umową zawartą w dniu 30.08.2010 r. (nr GDDKiA-O/OL-R2-R1N-2814-02/10)
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, w tym:

a/ zarządzanie, pełnienie kontroli i nadzór inwestorski oraz wypełnianie obowiązków

wynikających z procedur POIiŚ,

b/ współpraca ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji

realizowanego projektu,

a dla wykonania tych wszystkich w/w zadań obydwie firmy: Sweco Consulting sp. z o.o. oraz

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych sp. z o.o. desygnowały pewną liczbę osób

(z grona swoich pracowników/współpracowników) dla obsadzenia wszystkich wymaganych
zapisami Umowy z ówczesnym Zamawiającym  (GDDKiA O/Olsztyn) stanowisk Personelu

Inżyniera Kontraktu.

Tym samym dwie w/w firmy wchodzące w skład tego Konsorcjum wykonywały, na zasadach

równorzędności obowiązki pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na nadzorowaniu

i zarządzaniu kontraktem/kontraktami na roboty budowlane o zakresie i wartości jak opisano

w Poświadczeniu wydanym w dniu 08.04.2016 r. przez GDDKiA Oddział Olsztyn.

Jednocześnie informujemy i wyjaśniamy , że w ramach wykonywania w/w usługi, trzeci Członek

Konsorcjum – firma Sweco Nederland B.V. pełnił jedynie rolę konsultacyjno-doradczą w zakresie

ogólnie pojętego transferu know-how do firmy Sweco Consulting sp. z o.o.
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-/ w odniesieniu do usługi dotyczącej Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania
„Świadczenie usług związanych z zarządzaniem projektem Budowa Obwodnicy Zambrowa
i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej nr 8 w lokalizacji od km 575+550 do km 586+620
i w ciągu drogi krajowej nr 63 w lokalizacji od km 164+600 do km 169+452 wraz
z przebudową i budową niezbędnych obiektów i urządzeń służących do utrzymania dróg
krajowych i transportu drogowego oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej”,
(wykazanej w formularzu 2.3 „Wykaz wykonanych usług” – wiersz drugi):

Wykonawcą przedmiotowej usługi było Konsorcjum w składzie:

-/ Sweco Consulting sp. z o.o. (do dnia 10.04.2016 r. działająca pod nazwą Grontmij Polska

sp. z o.o.) – Lider Konsorcjum;

-/ Lafrentz Polska Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum.

W ramach realizacji przedmiotowej usługi firma Sweco Consulting
sp. z o.o. – Lider Konsorcjum - wykonywała bezpośrednio wszystkie czynności przypisane
funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z zawartą Umową z ówczesnym Zamawiającym –

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.

Wyjaśniając powyższe informujemy i wskazujemy, że w ramach wykonywania

w/w usługi, Członek Konsorcjum – firma LAFRENTZ POLSKA Sp. z o.o. pełniła jedynie rolę

konsultacyjno-doradczą w zakresie ogólnie pojętego transferu know-how do firmy Sweco

Consulting sp. z o.o.

Przedkładając wyjaśnienia i informacje jw. pragniemy zwrócić uwagę na doniosłość i wnioski

wynikające z wyroku TSUE z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 (sprawa z zapytania polskiej
Krajowej Izby Odwoławczej), który to wyrok, w naszej ocenie, stał się, albo mógł się stać

podstawą do skierowania przez Zamawiającego do nas w dniu 10.10.2019 r. pisma/wezwania.

Przypominając stan sprawy C-387/14 wskazujemy iż:

1/ wyrok Trybunału dotyczył postępowania i referencji (wystawionej na konsorcjum, w skład
którego wchodził wykonawca) na dostawę (czynność niejako jednorazowa) zintegrowanych

systemów szpitalnych, a nie usługę IK (rozciągniętą w czasie) i co do zasady IK to zespół ludzi,
nie tylko tych imiennie wymienionych w umowie,
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2/ pytanie do Trybunału, które było zadane, odnosiło się do tego, czy można będąc członkiem
jakiegoś Konsorcjum przejąć całe doświadczenie tego konsorcjum niezależnie od tego, jaki był
udział firmy w realizacji tego zamówienia,
3/  Trybunał stwierdził, że pytanie odnosi się do takich, a nie innych okoliczności faktycznych
(dostawa systemu szpitalnego),
4/ Trybunał rozważył, że doświadczenie w takim przypadku (dostawa) odnosi się do faktycznego

wkładu danej firmy do realizacji zamówienia, bo realne doświadczenie zdobywa się nie poprzez
sam fakt bycia członkiem grupy wykonawców, ale przez bezpośredni udział w realizacji

przynajmniej jednej z części zamówienia, z całościowego zamówienia realizowanego przez

Konsorcjum,
5/ Sentencja wyroku jest taka, że firma nie  może posługiwać się doświadczeniem całego

konsorcjum, tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczyła w jego
realizacji.

Natomiast należy przypomnieć, że Trybunał w innej, wcześniejszej sprawie (wyrok TSUE z 18
lipca 2007 r. w sprawie C-399/05) podkreślił, że warunkiem uznania możliwości powołania się
na doświadczenie całego konsorcjum przez pojedynczego wykonawcę jest jego czynny
udział w zarządzaniu sprawami konsorcjum.
Na kanwie tych m.in. orzeczeń TSUE, Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku wydanym w dniu 2

listopada 2017 r. orzekła, że o posiadaniu doświadczenia bądź jego braku nie świadczy tylko

faktyczna wartość czy też rzeczywisty zakres rzeczowy robót wykonanych przez określonego

konsorcjanta, gdyż istotny jest konkretny zakres udziału tego wykonawcy, a więc jego
faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego

zamówienia publicznego.
KIO stwierdziło w uzasadnieniu do w/w wyroku, że, cyt.: „Bezspornym było w niniejszej sprawie,

iż konsorcjum które wybrane zostało do realizacji ww. robót referencyjnych nie było konsorcjum

rzeczowym, tj. członkowie konsorcjum nie podzielili pomiędzy siebie wykonywanych części

zamówienia (…) członkowie konsorcjum wyrażali zgodę na podjęcie określonych działań przez

ww. spółkę, działającą jako pełnomocnik, w ich imieniu i na ich rzecz. (…)  Ponadto jak wskazano

powyżej, spółka NLF działała jako pełnomocnik całego konsorcjum  i działała na jego rzecz.

Każdy z członków konsorcjum – w tym także PBDiM - odpowiadał za skutki działań spółki NLF.

W sytuacji tej należy przyjąć, iż PBDiM, działająca jako jeden z mocodawców spółki NLF, brała

realny udział w procesie decyzyjnym dotyczącym działań tej spółki (…)W niniejszej sprawie

konsorcjum Energopol mogło zatem skutecznie powoływać się na doświadczenie zdobyte przez



6 (6)

spółkę PBDiM w ramach konsorcjum realizującego ww. robotę referencyjną. Wkład PBDiM

w prowadzenie działań wymaganych od ww. konsorcjum – pozostawanie mocodawcą NLF oraz

podejmowanie decyzji dotyczących działań tej spółki w drodze tzw. ustaleń wewnętrznych  – był

faktyczny i należy uznać go jako odpowiedni dla wykazania się dysponowania wymaganym przez

Zamawiającego doświadczeniem.(..)” (wyrok KIO z 02.11.2017 r. , sygn. KIO 2007/17, KIO

2014/17 – patrz strony od 58 do 60 – uzasadnienie KIO).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że w sytuacji wspólnego realizowania
rekomendowanych usług jako niepodzielnego wykonywania przez wszystkich Partnerów

Konsorcjum, na zasadach równorzędności, bezpośrednio wszystkich  czynności zarządzania

projektem, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót  i innych czynności nadzorowania

przypisanych funkcji Inżyniera Kontraktu , Sweco Consulting sp. z o.o., będąca w każdym

przypadku Partnerem takiego Konsorcjum, pełniącym dodatkowo funkcję Lidera, skutecznie

wykazała że spełnia postawiony warunek udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Mamy nadzieję, że odpowiedź nasza rozwiewa wszelkie wątpliwości Zamawiającego.

Z poważaniem,

……………………………….
Małgorzata Cymbrykiewicz
Pełnomocnik
Sweco Consulting sp. z o.o.
(oryginał pełnomocnictwa w posiadaniu Zamawiającego
- dołączony do oferty przetargowej)
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